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 چکیده
هایی که پتانسیل الزم جهت افزایش انگیزه و تعامل میان زبان آموزان ابزارهای مبتنی بر وب و اپلیکیشن

اند. یکی از کردهی آموزش زبان انگلیسی به خود جلب توجهات زیادی را در میان جامعه، را دارند
ه ک استهای مبتنی بر وب که برای اهداف آموزشی به کار گرفته شده است مودل جدیدترین تکنولوژی

دن و نادر بو طورکلیبهیک محیط یادگیری مجازی با منبع آزاد است. با توجه به اهمیت تکنولوژی 
این مقاله با استفاده از یک پژوهش کمی و در ، مطالعات مربوط به استفاده از مودل در آموزش زبان دوم

آموزش زبان دوم با کمک مودل بر توانایی درک مطلب زبان  یرتأثیک طرح شبه آزمایشی به بررسی  قالب
ای ونهنم، در دسترس یریگنمونه. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از روش پردازدیمآموزان ایرانی 

نشگاه آزاد اسالمی در دا یواحدهای زبان انگلیسی در یکی از رشته دو کالسنفری از زبان آموزان  11
 ،پژوهشپژوهش استفاده گردید. در راستای هدف  کنندگانشرکت عنوانبهایران )واحد تهران شمال( 
که در آن مودل به آموزش درون  یدندگردمند از یادگیری ترکیبی بهره، نفر( 83دانشجویان گروه آزمایش )

نفر( فقط با همان روش سنتی آموزش درون  84کنترل )دانشجویان گروه  کهدرحالی، کالسی اضافه گردید
ها هفته انجام گرفت. تحلیل آماری داده 41به مدت  ترمیککالسی آموزش دیدند. این پژوهش در طول 

به کمک آزمون تحلیل کوواریانس بیانگر این بود که عملکرد درک مطلب گروه آزمایش در پایان دوره 
 نظری و کاربردی برای آموزش زبان توجهقابلهای تواند پیامدمیها بهتر از گروه کنترل بود. این یافته

 زبان دوم داشته باشد. عنوانبهانگلیسی 

یکییادگیری الکترون، مودل، زبان آموزان ایرانی، درک مطلب، زبان دوم عنوانبهانگلیسی  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
مشتاقانه  مؤسساتمدارس و ، شمار قال توجهی از مراکز آموزشی، های گذشتهطی دهه

 آموزشی هایدورهبرای بهبود کیفیت و اثربخشی  )CMS)4های مدیریت دوره از سیستم
بوده و کارکردهای فراوانی از ذخیره و توزیع  کاربرپسندها اند. این سیستمکردهاستفاده 
ری و یادگی هایفعالیتهای درسی و آموزشی گرفته تا ضبط و نظارت بر برنامهمطالب 

 ها در مدیریتبه معلم اجراقابلهای ارزیابی کیفیت یادگیری و آموزش دارند. این ابزار
 اندعبارتهای مدیریت دوره هایی از سیستم. نمونهکنندیمهایشان کمک دوره بهترچههر 
 که Angel و Blackboard ،WebCT, eCollege ،Moodle Desire2Learn از

؛ 8003، 8قرار گرفته است )برندل ترییعوس مورداستفادهمودل در سطح جهانی  بینیندرا
های مدیریت دوره بسیاری از های سیستممزیت یلبه دلاخیر  یهاسال(. در 8003، 9کول

ا با اند ته و تالش کردهدر این زمینه داشت یتوجهقابل هایگذارییهسرمامراکز آموزشی 
در فرآیند  دوره را مدیریت هایسیستم بتوانند ادغام و استفاده از ابزارهایی یریکارگبه

سیستمهای اصلی یکی از مزیت (.8044، 1آریل و سیلوا، آموزش توسعه بخشند )کاروالیو
به دوره ممکن است فراهم نمودن زمان کافی آموزش برای معلمان باشد.  مدیریت های

ی معلمان و مدرسان نبود زمان کافی برای پوشش رسد یکی از عوامل بازدارندهنظر می
با ایجاد یک  های مدیریت دورهسیستم درنتیجهدر طی ترم باشد.  موردنظرمطالب درسی 

دهد تا با زبان آموزان تعامل ی آنالین فرصت خوبی در اختیار معلمان قرار میدوره
، 3بالقوه بتوانند مشکل کمبود زمان را جبران کنند )راب طورهببیشتری داشته باشند و 

مناسب به زبان آموزان  رسانیاطالعتوانایی  های مدیریت دورهسیستمهمچنین  (.8001
یادگیری که تمایل بیشتری به  هایفعالیتتا در  کندکمک می هاآنو به  کردهرا فراهم 

های مدیریت سیستم کهازآنجایین دهند. دارند عملکرد بهتری از خود نشا هاآنانجام 
ای خود و هکند تا با انتخاب و تنظیم استفاده از استراتژییادگیرندگان را تشویق می دوره
لذا این امکان را برای ، ای جدید بنا نهندیک پایگاه داده، هاآنفراشناختی  هایمؤلفه

یری و همچنین یادگیری یادگ هایتا استفاده از استراتژی کندیمفراگیران فراهم 
 (.4332، 7و هادوین )وین را ارتقاء دهند 1خودتنظیمی
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 4سانپراسرت، در یادگیری زبان های مدیریت دورهسیستمدر رابطه با اثربخشی 
را بر استقالل زبانی زبان آموزان  های مدیریت دورهسیستماستفاده از  یرتأث( 8003)

زبان آموزان به گروه آزمایش )آموزش از طریق ، تایلندی بررسی نمود؛ که در این مطالعه
دوره اما با  مدیریت هایسیستم( و گروه کنترل )آموزش بدون های مدیریت دورهسیستم

های کمی های به دست آمده از تحلیلهمان مطالب آموزشی( تقسیم شدند. یافته
ان داد آموزان نشهای زبان های کیفی نوشتههای قبل و بعد از دوره و نیز تحلیلپرسشنامه

 نفساعتمادبهاستقالل و  کردنددوره استفاده  مدیریت هایسیستمکه گروه آزمایش که از 
ه از گیری شد که استفادنتیجه چنیناین روازاینبیشتری در استفاده از زبان داشتند 

 طوربه .کندتواند به بهبود حس استقالل زبان آموزان کمک می دوره مدیریت هایسیستم
در  WebCTبررسی استفاده از  منظوربهی موردی ( در یک مطالعه4333) 8ابه کاریمش

 گونهایندوره را  مدیریت هایسیستم، درس سمینار تحصیالت تکمیلی در زبان خارجی
دوره مشارکت دانشجویان را در درک  مدیریت هایسیستم کهازآنجایی»توصیف نمود: 

 حالتابهنوآوری است که من  ترینمهم، دهدیممطلب و مهارت نوشتن آکادمیک ارتقاء 
برای بهبود کیفی و عمق مشارکت دانشجویان در یک سمینار تحصیالت تکمیلی تجربه 

 «.امکرده
 منجر، آموزش یرپذانعطاف توسعه و امکانات و زمان از بهینه استفاده به جوامع نیاز

با (. 4937، ائی و زاهدیاست )رض شده آموزش مجازی از استفاده به بیشتر گرایش به
ابزاری اساسی جهت تقویت  عنوانبه، )CMC)9ارتباط کامپیوتری ، ظهور آموزش مجازی

شود. ارتباط کامپیوتری های یادگیری و آموزش مجازی شناخته میتعامل در محیط
ه آموز محور بوده ککه شامل آموزش دانش کندتواند یک نوع مکانیسم یادگیری ایجاد می

آموزان را به مشارکت در یک فضای گفتمان ترغیب کرده و نیز باعث افزایش انشدر آن د
(. 8002، 1فرهنگی و تقویت رشد شناختی گردد )ژاوو و الی -آگاهی اجتماعی

ا دهد تا تکالیفشان را بهای مجازی به دانشجویان انگیزه میآنالین در محیط هایفعالیت
ی انجام دهند. ارتباط کامپیوتر مؤثرتردیگران استفاده از مشارکت و فعالیت گروهی با 
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رفته قرارگ موردتوجهیک عنصر و فرآیند ضروری در یادگیری زبان دوم  عنوانبه ینچنهم
ارتباط کامپیوتری این توانایی را  (.8009، 4وجریف و سامز، یسداو، شده است )مرسر

 هایعالیتفدریافت بازخورد  و، تعامل با دیگران، های مشارکتیدارند تا با استفاده از بحث
 (.8002، )ژاوو و الی کندآموزان را تقویت بر افزایش دانش زبانی زبان مؤثرشناختی 

تری ی استفاده از ارتباط کامپیوهای پیشین به چندین مزیت بالقوهتاکنون در پژوهش
فاده از است، (8000) 8از نظر دیویس و ثید، اشاره شده است؛ برای مثال در یادگیری زبان

 هایشپژوهی در زمینه، از طریق انگلیسی نوشتاری در ارتباط کامپیوتری 9ارتباط واقعی
وانند تآنالین می یهاشبکه، ویژهبهاست.  موردتوجهمربوط به مهارت نوشتاری بسیار 

آموزان در آن درگیر نوشتار خالق و تعاملی محیطی چند فرهنگی ایجاد کنند که زبان
های نوشتاری برای تعامل آموزان در یک محیط آنالین با استفاده از شکلشوند. زبانمی

 استا هپاسخ همکالسی یرندهدربرگهایی که آموزان و نیز از طریق فعالیتبا دیگر زبان
آموزان با (. زبان8009، 1توانند مهارت نوشتاری خود را بهبود بخشند )شودوهمی

 خالق وشوند تا با استفاده از تفکر فعال درگیرشدن در یک محیط آنالین ترغیب می
ستفاده نوشتن ا منظوربهحفظ مطالب و توجه به نکات اصلی محتوا از زبان مقصد  جایبه

ای هدریافت بازخورد، که مربوط به نوشتار زبان دوم است آنجایی(. تا 8002، 3)وو کنند
از  تا با استفاده کند آموز را تشویق و کمکزبان تواندیمدیگران در یک محیط آنالین 

دهی کند که این نوشتار خود را سازمان، ها و انجام اصالحات الزمنویسبازنگری پیش
 (.8009، باعث افزایش خودکارآمدی و انگیزه در نوشتن زبان دوم خواهد شد )شودوه

؛ ندکارتباط کامپیوتری قادر است که یک محیط یادگیری بدون تهدید ایجاد ، عالوهبه
محتوا و بررسی  سازیآمادهآموز جهت برای زبان محیط آنالین زمان بیشتری چراکه
ارتباط کامپیوتری با کاهش موانع ، آورد. بنابراینفراهم می هاآنی ها قبل از ارائهپاسخ

اط ی صحیح از ارتباستفاده، چنینهمکند. آموزان کمک میذهنی به بهبود یادگیری زبان
، (8004، 1های دستور زبان )ساالبرینوشتار انگلیسی در حوزهسبب ارتقای ، کامپیوتری

 (.8002، گردد. )ژاوو و الیمی 2و توانش ارتباطی 7شناسیمنظور
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با توجه به فواید یادگیری ترکیبی در ایجاد تعامل بیشتر و همچنین اهمیت تعامل و 
ایی رح زیربنیادگیری ترکیبی که در آن یک ط هایدوره، مشارکت در یادگیری زبان دوم

ا با شوند رحضوری تدریس زبان خارجی ترکیب می هایدورهبا ، دیجیتالی )مانند مودل(
که دوره  به شرطی، استفاده از معلمان با انگیزه که دارای اندکی تخصص تکنولوژی باشند

پیشین  هایبرگزار نمود. در پژوهش مؤثر طوربه توانیم، مناسبی طراحی شده باشد طوربه
موزان آها در افزایش پیامدهای یادگیری زباند بسیاری مبنی بر نقش مثبت این دورهشواه

های . یکی از جدیدترین طرح(8041، 8؛ تسای و تالی8041، 4گزارش شده است )سان
 داستفادهمورتواند ترکیبی می صورتبهتدریس زبان خارجی  هایدورهدیجیتالی که برای 

، رنزبخشد )بی مبتکرانه به فرآیند آموزش تنوع میقرار گیرد مودل است که به شکل
 (.8049، 9پاردو و کاماچو-گونزالز

یادگیری  افزارنرمیک ، است 1گرای ماژوالرمحیط آموزشی پویا و شیمودل که مخفف 
ایجاد گردید. این  8001الکترونیکی با منبع آزاد است که توسط مارین داگیماس در سال 

و یا محیط  )LMS)3سیستم مدیریت یادگیری ، ستم مدیریت دورههای سیبا نام افزارنرم
مودل وابسته به ساختارگرایی  افزارنرمشود. نیز شناخته می  )(1VLEیادگیری مجازی

ی تعامل و همکاری آنالین را است که برای هم یادگیرنده و هم معلم زمینه 7اجتماعی
 هایفعالیتمناسب است؛ چراکه  برای آموزش و تدریس افزارنرم ینا آورد.فراهم می

دهد تا آموزان این امکان را میبه دانش، آموزان فراهم کردهآموزشی مختلفی برای دانش
 وای مدرن تبادل ایده و تجربه یادگیری داشته باشند با استفاده از مزیت تکنولوژی شبکه

 ؤثرم. مزیت عمده این سیستم ترکیب کنندیک سیستم دانش شخصی ایجاد  همچنین
توانند از آموزان میکه دانش ایگونهبهآموزشی در امر آموزش است  هایفعالیتانواع 

 40ی پرسمانشبکه ،3هاگفتمان ،2های چتهای سازنده مودل همچون اتاقمزیت عملکرد
اشند آموزان قادر بکه دانش ایگونهبهبرای انجام یادگیری گروهی استفاده کنند  44و ویکی
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اور بر این است . بکنندی سنتی را به یک محیط تعاملی باز تبدیل ری بستهکه محیط یادگی
 هایینهزمجهان است که در  های مدیریت یادگیریترین سیستمکه مودل یکی از محبوب

دارای منبع آزاد بوده و ، بوده کاربرپسندمختلف یادگیری و آموزش کاربرد دارد؛ چون 
های بیشتر ی فرصتمودل با ارائه (.8041، 4ارسالن دانلود آن نیز رایگان است )کاسکان و
های بیشتر معلم در خارج از مرزهای ی بازخوردبرای یادگیری بیشتر و همچنین ارائه

 ،تواند کیفیت آموزش سنتی درون کالسی را ارتقاء دهد )کاسکان و ارسالنکالس می
 (.8041، 8؛ سولیمان8041

 از استفاده ازجمله را هافنّاوری و هاتراتژیاس از وسیعی طیف الکترونیکی یادگیری

 آموزش و هافروم، زنده مکاتبات، تلویزیونی ارائه، زنده کنفرانس ویدیو، رامدیسی

ی در زمینه (.4931، مقامی تبریزیقائم و امیری، کمالیان، رود سازدارد ) بر در را مجازی
برای یادگیری زبان خارجی  یمؤثرشود که مودل ابزار ادعا می، یادگیری زبان خارجی

 واژگان و دستور زبان کمک، تلفظ، کلی زبانی یهامهارتبوده و به زبان آموزان در بهبود 
مودل به معلمان  کهازآنجایی، عالوهبه(. 8003، 3لین ؛8003، 1لوی ؛8043، 9)جیا کنندمی

آموزانشان با دانش زمانناهمو هم  زمانهم صورتبهها و ارتباطاتشان هم در مدیریت دوره
 ینهمچن (.8043، 1ثان ؛8002، تواند برای معلمان نیز مفید واقع شود )وومی، کندیمکمک 

بوده و در تقویت دستور زبان و درک  مؤثرآموزان مودل در ارتقاء کلی مهارت زبانی زبان
 .(8049، 2پلومتیوکس ؛8042، 7نیز نقش دارد )استاکول هاآنمطلب زبان دوم 

نقش  ،استفاده شده نامهواژههای کامپیوتری دارای دین مطالعه پیشین که از متندر چن
های الکترونیکی در ارتقاء یادگیری واژگان و درک مطلب گزارش شده نامهواژهمثبت 

اثربخشی آموزش با مودل را بر درک مطلب ، (8047) 3است. برای مثال باتاینه و مایاس
یک طرح شبه آزمایشی  هاآنقرار دادند.  موردپژوهشی آموزان اردنو دستور زبان زبان

ای از دانشجویان یک آزمون را به کار گرفتند که در آن نمونهآزمون و پسشامل پیش
 طوربههای پژوهش آزمودنی عنوانبههای دولتی اردن ی زبان در یکی از دانشگاهدوره

ش برای گروه آزمای هاآنهش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در پژو
از یادگیری ترکیبی استفاده شد که در آن مودل به آموزش درون کالسی افزوده گردید. 
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ها بیانگر این بود که عملکرد گروه آزمایش در دستور زبان و درک مطلب بهتر تحلیل داده
 از گروه کنترل بود.

ابزاری برای  عنوانبهی دیگری به بررسی نقش مودل در مطالعه، (8043) 4آیان
ترکیه  زبان انگلیسی در هایدورهبخشی و ایجاد استقالل در یادگیری الکترونیکی انگیزه

 در هیچ کالس آمادگی قبالًآموزانی بودند که کنندگان این پژوهش زبانپرداخت. شرکت
زبان انگلیسی در سطح دانشگاهی شرکت نکرده و هرگز از یک سیستم مدیریت یادگیری 

، رای یادگیری زبان نیز استفاده نکرده بودند. در جهت اهداف این مطالعهخاص ب
ه بر آموزش اضاف عنوانبهدانشجویان برای یادگیری و بهبود زبان انگلیسی خود از مودل 

. بعد از چهار ماه کردنداستفاده  8زمانناهمآموزش  عنوانبهها و جلسات حضوری دوره
محاسبه و یک مقیاس رضایتمندی برای سنجش  هاآنمیانگین نمرات امتحانی ، مطالعه

ای هآموزان اجرا گردید. یافتهی زباناثربخشی مودل بر میزان یادگیری مستقل و انگیزه
های آموزان در بهبود مهارتمطالعه نشان داد که مودل سطح انگیزه و استقالل دانش

 شان را افزایش داده است.زبانی
آموزش استراتژی محور به  یرتأث( 8041تالی ) ای ودیگری توسط تس یمطالعهدر 

آموزان انگلیسی کمک مودل بر مهارت درک مطلب و استفاده از استراتژی در میان زبان
 هاییاستراتژقرار گرفت. در این مطالعه آموزش  موردبررسیزبان خارجی  عنوانبه

ای هو استراتژی، اتتمرین، ی متونخواندن در سیستم مودل گنجانده شد که شامل ارائه
نتایج این پژوهش بیانگر این بود که دانشجویان گروه آزمایش در  مختلف خواندن بود.

ز های مربوط به استفاده اپایان دوره عملکرد بهتری داشتند. همچنین نتایج پرسشنامه
 طورهبهای خواندن بیانگر این بود که زبان آموزان گروه آزمایش در پایان دوره استراتژی

کلی  های خواندن استفاده کنند. نتایجتمایل بیشتری داشتند که از استراتژی توجهیقابل
آن بود که آموزش استراتژی محور به کمک مودل بر مهارت درک مطلب  مؤیدپژوهش 

 مثبتی داشت. یرتأثو استفاده از استراتژی 

 اطالعاتی جدید هایفناوری نمود که کاربرد گیرینتیجه گونهاین توانیم طورکلیبه

 آموزش و یادگیری هایجنبه کلیه بسیار در تحوالت بروز موجب، آن سریع تغییرات و

های مدیریت دوره و با توجه به اهمیت سیستم(. 4937، است )علمی و رستگار شده

                                                                                                                                        
1. Ayan, E. 2. asynchronous instruction 
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کلی و همچنین در یادگیری زبان  صورتبهارتباطات کامپیوتری و آنالین در یادگیری 
های مدیرت دوره و و همچنین نظر به اینکه سیستم، عصر حاضرخاص در  طوربهدوم 

زبان خارجی در بافت  عنوانبههای آموزش زبان انگلیسی مودل کمتر در پژوهش ویژهبه
این پژوهش در صدد است که در این راستا نقش ، قرار گرفته است موردمطالعهایران 

وره در بهبود عملکرد خواندن یک سیستم مدیریت د عنوانبهآموزش مبتنی بر مودل را 
 قرار دهد. موردپژوهشزبان انگلیسی در بین زبان آموزان ایرانی 

 روش
 پژوهش حاضر با استفاده از پژوهش کمی و در قالب یک طرح شبه آزمایشی و طرح

ای کنندگان این مطالعه نمونهانجام گردید. شرکت با گروه کنترل آزمونپس - آزمونپیش
در دسترس انتخاب شدند.  گیرینمونهآموزان ایرانی بودند که به روش نفری از زبان 11

ی زبان در دو گرایش مترجمی و ادبیات انگلیسی کنندگان دانشجویان رشتهی شرکتهمه
دانشگاه آزاد اسالمی در استان تهران )واحد تهران شمال در نیمسال  یواحدهایکی از 

 43پسر )نفر( و  94دختر ) شامل دانشجویانکنندگان ( بودند. این شرکت4931اول سال 
سال بودند. این دانشجویان  41/84سال با متوسط سنی  81تا  80نفر( در بازه سنی 

ی واحد را بگذرانند که جزء برنامه 1بایست یک درس مهارت خواندن به ارزش می
یان ودانشج درواقعکنندگان . این شرکتاستی کارشناسی دانشجویان هر دو رشته دوره

 ها و اعمالجبران عدم انتخاب تصادفی آزمودنی منظوربهبودند.  نخوردهدستدو کالس 
نترل تصادفی به دو گروه آزمایش و ک طوربه هاآن، کنترل بیشتر بر تهدیدات اعتبار درونی

گروه  عنوانبهنفر(  83) هاکالس(. یکی از 8001، 4جکوبس و رزویه، یآرتقسیم شدند )
گروه کنترل در نظر گرفته شدند. دانشجویان  عنوانبه نفر( 84س دیگر )آزمایش و کال

گروه آزمایش با استفاده از یادگیری ترکیبی آموزش دیدند که در آن مودل به آموزش 
وزش سنتی یعنی فقط با آم صورتبهگروه کنترل  کهدرحالیدرون کالسی اضافه گردید؛ 

هفته به طول انجامید.  41تحصیلی به مدت  ترمیکآموزش یافتند. آزمایش ، درون کالسی
های هر کنندهاز تمام شرکت (QPT) 8آکسفوردآزمون تعیین سطح ، قبل از انجام آزمایش

دو گروه گرفته شد. دلیل اجرای آزمون تعیین سطح این بود که مهارت زبان انگلیسی 
ه شد. بعد نظر گرفت در هاکنندهشرکتکه بر عملکرد خواندن  تأثیرگذار متغیریک  عنوانبه

                                                                                                                                        
1. Ary, D., Jacobs, C., & Razavieh, A. 2. Oxford Quick Placement Tests 
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های مستقل برای تعیین میزان تی با نمونه آزمون، QPTاز اجرای آزمون تعیین سطح 
 (4)مندرج در جدول  مستقل هایتی نمونهنتایج آزمون ها اجرا گردید. تفاوت میان گروه
 داریعنامتفاوت  همدیگرزبانی با کلی مهارت سطح  نظراز  دو گروهکه  بیانگر این است

 رند.ندا

 زبانی سطح تعیین آزمون نتایج .1 جدول

 گروه میانگین انحراف معیار Tمقدار  سطح معناداری

 آزمایش 48/11 80/44 -322/0 174/0

 کنترل 22/19 71/44  

 QPTآزمون ، هاکنندهبرای بررسی همگنی شرکت، که در باال اشاره گردید طورهمان
رای سنجش مهارت زبان انگلیسی است که گردید؛ که یک آزمون منعطف ب مورداستفاده

کمبریج طراحی شده است و به معلمان روشی سریع  ESOLو  آکسفوردتوسط دانشگاه 
دهد. اجرای این آزمون آموزان ارائه میجهت ارزیابی سطح انگلیسی زبان اعتمادیقابلو 

، زمونآ بسیار مناسب است.، ساده و سریع بوده و برای تعیین سطح مهارت و غربالگری
 .کشدیمدقیقه طول  10 یباًتقری مشابه است و برگزاری آن دارای دو نسخه

در پاسخنامه پیاده  یماًمستقها ای است؛ جوابچندگزینه، آزمون سؤاالتتمام 
صحیح توان تهای ارائه شده میها را بسیار سریع با استفاده از پوشششوند؛ پاسخنامهمی

یک ابزار جهانی  عنوانبهسنجد و زبان انگلیسی را مینمود. این آزمون دانش ساختار 
وردار از ضریب پایایی باالیی برخ آزمون ینا رود.گیری توانایی زبانی به کار میبرای اندازه

ای باال هم گزارش یک آزمون با روایی سازه عنوانبه( و همچنین 8044، 4بوده )برثولد
ایی این آزمون در پژوهش حاضر که توسط (. پای8003، 8آبساکای و ، شده است )ویستنر

 بود. 27/0برابر با ، محاسبه گردید 9کرونباخ یآلفا
بخش درک مطلب ، ها در این مطالعهسنجیدن توانایی درک مطلب آزمودنی منظوربه

یک آزمون استاندارد  اییسقرار گرفت. اف  مورداستفاده( 8002) 1اییسآزمون اف 
توسط دانشگاه کمبریج طراحی و روایی شده است.  بسندگی زبان انگلیسی است که
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، 4یرورسیده است ) ییدتأروایی این آزمون در مطالعاتی توسط پژوهشگران قبلی به 
ی که دربرگیرنده استاین بخش شامل سه متن  (.8000، 8دویل و ترنر-چالوب ؛8003

ن نویسنده لح، متندر مورد بیان دیدگاه و ایده کلی  یسؤاالتکلی و جزئی از قبیل  سؤاالت
است  سؤال 90شامل  اییسمتن و خالصه کلی متن بود. بخش درک مطلب آزمون اف 

دقیقه پاسخ داده شود. در این پژوهش دو بخش درک مطلب از دو آزمون  90که باید در 
ار قر مورداستفاده، آزمونپس عنوانبهو دیگری  آزمونپیش عنوانبهیکی ، اییساف 

 اییسبین دو شکل متناظر از آزمون اف  شدهمحاسبهگی پیرسون گرفت. ضریب همبست
 بود که بیانگر پایایی باال بین دو نسخه از آزمون بود. 22/0برابر با 

از طریق تارنمای  LLSو  KM، رسیدن به اهداف مطالعه منظوربههمچنین 
http://www.elife.url.tw/moodle و  ساخته شد. تمام ابزارهای ضروری برای نصب

توان از می، موجود است؛ برای مثال Moodle.orgمودل در  افزارنرمی اندازی اولیهراه
و یا یک سیستم پایگاه داده به نام ، 1سرور صفحه اصلی، 9Apacheابزارهایی همچون

MySQL ،مشابه موارد انجام شده در این مطالعه استفاده نمود. ، مدیریت حساب منظوربه
: زیر دسترسی داشتند هایویژگیجوها در سیستم مدیریت دوره به دانش، در این مطالعه

( بخش تکالیف 9( تاالر گفتمان )8ی از سیستم مودل )( راهنمای الکترونیکی استفاده4)
های های چت و قابلیتهای ارتباطی شامل اتاق( کانال3( بخش ارزیابی )1و منابع )

قرار گرفتند  مورداستفادهکه در آموزش مودل  افزارنرمگذاری. دیگر کارکردهای پیغام
های اصلی استفاده شده برای آموزش ها نیز تمرینیزکوئ بودند. 3ها و کوئیزپرسشنامه

صحیح و غلط و تکمیل جای ، ایینهچندگز سؤاالتمهارت خواندن بودند. انواع مختلف 
 قرار گرفت. مورداستفادهخالی در این مطالعه 

ی قبلی در استفاده از تجربه، کننده در این مطالعهکتدانشجویان شر کهازآنجایی
الین ی آنسیستم مودل نداشتند ضروری بود که عملکردهای سیستم قبل از استفاده

 توضیح داده شود. تمام ویدئوهای آموزشی با سیستم هاآندقیق برای  صورتبه

Camtasia Studio Screen Recorder  آموزشی  ضبط شده بودند. محتوای ویدئوهای

                                                                                                                                        
1. Weir, C. J. 

2. Chalhoub-Devill, M., & Turner, C. 

4. homepage 

5. quiz 

دهنده اچ تی تی پی که بسیاری از ی سرویسیک برنامه. 0

برند و های اینترنتی آ  را بر روی کامپیوتر به کار میسایت

 افزار منب  آزاد است.ای از یک نرمناونه
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( توضیح حساب کاربری و عملکردهای مدیریتی و 8( آموزش مبتنی بر مودل )4شامل: )
دانشجویان قادر به ، ی معرفی دوره بود. از همان جلسات آغازین آموزش( صفحه9)

 در اتاقو مباحث موجود  سؤاالتهای الزم برای پاسخ و سپس ارزیابی کسب مهارت
شده  ی لینک تصاویر پیوستارائه، هاآپلود فایل، هایلپیوست فا، ارسال مباحث، گفتمان
نظارت  ،های آنالینها و کوئیزکامل کردن پرسشنامه، آپلود تکالیف، های ویدئوییو فیلم

های قبلی/قدیمی و بازنگری پست، چک کردن نمرات، یادگیری جدید هایفعالیتبر 
 بودند.

ی و مطالب آموزشی یکسان یک کتاب درس، دو گروه دانشجویان توسط یک مدرس
توسط دانشگاه را در  شدهیینتعواحدهایی از پیش  بایستیمآموزش داده شدند. مدرس 

ان امکان دسترسی به مودل را در داخل و خارج پژوهشگر، عالوهبهپوشش دهد.  ترمطول
بار در هفته  ها دوکالس از کالس درس در اختیار دانشجویان گروه آزمایش قرار دادند.

انجامید. مدرس در هر دو کالس سعی دقیقه به طول می 30و هر جلسه  شدندیمرگزار ب
 4های ذهنیوارهطرحو سپس  کردهمند داشت ابتدا دانشجویان را به موضوع درسی عالقه

مدرس معنی لغات ناآشنا را نیز  عالوهبه. کندفعال  موردمطالعهرا نسبت به متون  هاآن
خواند و معنی و مفهوم های متن را خط به خط میگرافداد. سپس پاراتوضیح می

بایست دانشجویان هر دو گروه می، داد و در پایانها را با جزئیات توضیح میپاراگراف
گروهی انجام دهند. برای بررسی و سنجش درک مطلب  صورتبهها را و تمرین سؤاالت

 پرسید.دیگری نیز می سؤاالت معموالًمعلم ، دانشجویان
مودل همراه با راهنمای آن را در  افزارنرمراستای هدف اصلی این مطالعه معلم  در

آموزش دیده بودند تا در طول ، اختیار گروه آزمایش قرار داد. دانشجویان گروه آزمایش
. کننددر مودل بازدید  شدهفرستادهمنظم از مطالب  صورتبهدوره آزمایش هر هفته 

بودند که مطالب مودل مکمل مطالب الزم جهت آموزش دانشجویان از این حقیقت آگاه 
توانست در صورت نیاز هرگونه راهنمایی یا حمایت درک مطلب هستند. مدرس نیز می

مودل را ، روزانه و منظم صورتبه بایستیمفنی به دانشجویان ارائه دهد. او همچنین 
 کردهها ارائه نظر مانی مباحث گفتمطرح شده پاسخ داده و درباره سؤاالتچک کند تا به 

                                                                                                                                        
1. schema 
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که  دانشجویانی، عالوهبهمربوط به مودل دانشجویان را ارزیابی کند.  هایفعالیتو دیگر 
 .شدندیمکمتر فعال بودند به مشارکت بیشتر تشویق 

 هایافته
 آزمایش گروه دو نمرات درک مطلب مربوط به زبان آموزان توصیفی هاییافته خالصه

 .است شده داده نمایش 8 جدول در آزمونپس و زمونآپیش مراحل در کنترل و

 گروه هر در درک مطلب نمرات برای نتایج آمار توصیفی .2 جدول

 آزمونپس آزمونپیش 
 معیار انحراف میانگین  معیار انحراف میانگین هاگروه

 13/1 14/81 31/1 31/43 آزمایش
 99/9 22/84 80/9 23/43 کنترل

دهد که در گروه آزمایش میانگین درک مطلب از نشان می 8نتایج مندرج در جدول 
آزمون افزایش یافت و در گروه کنترل میانگین در پس 14/81آزمون به پیش در 43 /31

افزایش یافت.  آزمونپسدر  22/84به  آزمونپیشدر  23/43نمرات درک مطلب از 
هی برای مقایسه بین گرو طرفهیک( 4آزمون تحلیل کوواریانس )آنکووا، عالوهبه

دو نوع آموزش مهارت خواندن بکار گرفته شده در این مطالعه اجرا گردید.  تأثیرگذاری
و نمرات ، مستقل نوع آموزش بود )آموزش مبتنی بر مودل یا آموزش سنتی( متغیر

وابسته در نظر گرفته شد. در  متغیر عنوانبهآزمون مهارت خواندن کنندگان در پسشرکت
 عنوانبهمهارت خواندن  آزمونپیشکنندگان در نمرات شرکت، بررسی آنکووا

 یتخطعدمهای اولیه برای حصول اطمینان از در نظر گرفته شد. سپس بررسی 8یانسکووار
رگرسیون انجام  هاییبشو همگنی ، هایانسوارهمگنی ، 9خطی بودن، فرضیه نرمال بودن

  گردید.

                                                                                                                                        
1. ANCOVA 

2. covariate 

3. linearity 



 311 ... عملکرد بر مودل کمک با زبان آموزش اثربخشی 

 

 فاسمیرنو–کالموگروف آزمون نتایج .3 جدول

 آزموننمرات پس آزموننمرات پیش 

 11 11 تعداد

 /.331 -178/0 اسمیرنوف کولموگروفآماره 

 737/0 224/0 سطح معناداری

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع –نتایج آزمون کالموگروف 9در جدول 
، آزمون عملکرد خواندن ارائه شده است. بر اساس نتایج مندرجآزمون و پسنمرات پیش

بنابراین فرض نرمال بودن توزیع  است 03/0از  تربزرگ شدهمحاسبهسطح معناداری آماره 
 شود.آزمون پذیرفته میآزمون و پسنمرات پیش

 فرضیشپ عنوانبهرگرسیونی  خطیبشنتایج حاصل از تحلیل یکسان بودن ، عالوهبه
از  تربزرگ( =p 372/0) بیانگر این بود که سطح معناداری اثر متقابل کوواریانستحلیل 

همچنین بررسی  .استفرضیه همگنی رگرسیونی هم پذیرفته  درنتیجهبوده و  03/0
، =F 311/9لوین ) Fعملکرد خواندن نیز با استفاده از مقدار  یهانمرههمگنی واریانس 

بنابراین ، بود 03/0از  یشترب یمعنادارسطح  دهندهنشان( =0Sig/ 443و  df(11، 4(با
 شد. ییدتأعملکرد خواندن نیز  یهانمره هاییانسوارهمگنی 

 خواندن عملکرد نمرات برای آنکوا آزمون نتایج .4جدول 

 منبع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات Fمقدار  سطح معناداری
 (آزمونپیشکوواریانس ) 177/870 4 177/870 197/81 0004/0

 گروهیبین  210/24 4 210/24 113/7 0004/0

 یگروهدرون 183/178 19 327/40  

نشان  1آزمون آنکووا اجرا گردید که نتایج آن در جدول ، هاپس از بررسی مفروضه
 توجهیقابلتفاوت آماری  دهد کهداده شده است. نتایج مندرج در این جدول نشان می

 .شودیمبین دو گروه دیده  آزمونپسدر میانگین نمرات 
 (F= 327/40  , p = 0004/0 ) ( 19/4 ) 
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 گیریبحث و نتیجه
بررسی اثربخشی مودل بر درک مطلب زبان آموزان ایرانی بود.  هدف اصلی این مطالعه

ی این بود که دانشجویانی که دهندهنشاناز طرح شبه آزمایشی  شدهیآورجمعهای داده
ی پایه ربه کمک مودل آموزش دیده بودند نسبت به دانشجویان گروه کنترل که فقط ب

روش سنتی و حضور منظم در کالس آموزش دیده بودند عملکرد بهتری داشتند. عملکرد 
 و انجام هاآندرگیری بیشتر  یلبه دلبهتر گروه آزمایش در درک مطلب ممکن است 

 خودآزمایی مرتب بوده باشد.
ر د .اندداشتهاسالیدها در بهبود درک مطلب زبان آموزان گروه آزمایش نقش  احتماالً

 و سؤاالتبه  یدهپاسخها چگونگی این اسالیدها اطالعات و دانش الزم مربوط به متن
ای مشابه ههای ارتباطی به تمرینارائه گردید. دانشجویان با استفاده از لینک هاکلید پاسخ

های ای در آزمونمرتب و دوره صورتبههمچنین  هاآنموجود در وب دسترسی داشتند. 
اتینه و های بهای این مطالعه تصدیقی است بر یافته. یافتهکردندت میخودآزمایی شرک

 تأکیدخودآزمایی در آموزش زبان به کمک مودل  هایفعالیت ( که بر نقش8047) 4مایاس
 نفساعتمادبهیادگیری را کاهش داده و ی بازخورد سریع به کمک مودل زمان داشتند. ارائه

گردید.  هاآنموجب بهبود درک مطلب  درنتیجهآموزان را بهبود بخشید که زبان
لیت آموزان مسئوکه زبان ایگونهبهآموزان گردید خودآزمایی باعث درگیری بیشتر زبان

 گرفتند.یادگیری خود را بر عهده می
، 8نجرزو است، آیکمنز، که در مطالعات پیشین نیز نشان داده شده است )بوئرز طورهمان

 ها و توضیحات کامپیوتریمتن توان استدالل نمود کهمی گونهاین ،(8002، 9؛ آبراهام8001
با فراهم آوردن پشتیبانی واژگانی به درک متون اصلی در زبان دوم و همچنین یادگیری 

 1های الکترونیکینامهواژهتوضیحات و ، نظرنقطه. از این کندیمواژگان بیشتر کمک 
های آکادمیک زبان خارجی مورد تنروشی مناسب جهت کمک به خواندن م عنوانبه

بر این  تأکیدیهای این مطالعه (. یافته8004، 3ای قرار گرفته است )نیشناستقبال گسترده
ا تقویت یادگیری زبان ر توجهیقابلواقعیت است که یادگیری زبان مبتنی بر وب به طرز 

نتایج مطالعات دیگر نتایج این مطالعه همانند ، ویژه طوربه(. 8002، 1کند )ژنگ و وومی
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( و 8041سان )، (8041(, تسای و تالی )8009) 4انی همچون درایر و نلپژوهشگر
مودل و یادگیری آنالین بر بهبود کیفیت درک مطلب  مؤثر( بر نقش 8041) 8بندیتویالی

 دارد. تأکید
به  که معلمان زبان نسبت شودیمتوصیه ، های پژوهش حاضردر رابطه با کاربرد یافته

 ویژه در آموزش زبان دوم طوربهو استفاده از مودل  طورکلیبهنجاندن آموزش ترکیبی گ
ن بوده و ممک برزماناقدامات عملی انجام دهند. با توجه به اینکه یادگیری زبان دوم امری 
آموزش ترکیبی از ، است معلمان زبان در بسیاری از مواقع با کمبود زمان مواجه باشند

ان را در یادگیری زبان در آموزدانشکه بتوانند  کندبه معلمان کمک  ندتوایمطریق مودل 
که این امر زمان مفید بیشتری در اختیار معلمان زبان  کنندخارج از کالس هم ترغیب 

الزم به ذکر است که استفاده از مودل یا هرگونه آموزش ترکیبی  وجودبااین. دهدیمقرار 
رسان خود هم مهارت کافی و هم اشتیاق الزم برای دیگر زمانی موفق خواهد بود که مد

(. همچنین 8040، 9آموزشی و یادگیری ترکیبی را داشته باشند )دانلی یآورفناستفاده از 
 هاییطمحدر  یترفعال طوربهکه  کنندمدرسان زبان الزم است زبان آموزان را ترغیب 

ا مراکز زبان نیز باید بو  مؤسسات، . در همین راستاکنندیادگیری ترکیبی مشارکت 
 زیرساخت تکنولوژیکی الزم تجهیز گردند.

با توجه به نتایج این پژوهش ، یکاربردمشابه از نظر پیامدهای آموزشی و  طوربه
اسان و شنروش، مدرسین، آموزش زبان انگلیسی گذارانتوصیه نمود که سیاست توانیم

رهای بتوان ابزا هاآنکنند که به کمک  توجه هاییینوآورهای درسی باید به کتابطراحان 
های آموزش زبان نمود. در طی چند مبتنی بر وب و تکنولوژی بیشتری را وارد کالس

ظهور کامپیوتر و فناوری  یلبه دل، های آموزشی و وسایل یادگیریروش، ی گذشتهدهه
ت و ادسترسی گسترده به اطالع یلبه دل. اندبودهدستخوش تغییرات زیادی  اطالعات

آموزان این شانس را دارند تا با دسترسی به کامپیوتر و نسل جدید زبان، انتشار سریع آن
مند خود بدون محدودیت زمانی و مکانی بهره موردنیازاینترنت از دانش و اطالعات 

دهد که استقالل و انعطاف بیشتری در انتخاب این امکان را می هاآنگردند و همین امر به 
های آموزشی روش درنتیجهی دلخواه آموزشی خود داشته باشند. روش و محتوا
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آموزان جوان امروزی چندان مورد استقبال قرار محور سنتی ممکن است برای زبانمعلم
های رصتف، دسترسی کافی و آسان و همچنین انتشار سریع منابع آنالین عالوهبهنگیرد. 

آموزان قرار تیار معلمان و دانشنظیری جهت کسب دانش و برقراری ارتباط در اخبی
 و منجر به ارتقای، آموز در فرایند آموزش شدهدهد که منجر به مشارکت بیشتر زبانمی

میان  دوطرفهی برابر و همکاری و ایجاد یک رابطه هاآنی رشد خالقیت آگاهانه
 گردد.آموز و معلم میدانش

بالقوه و مزاحم  تأثیراتی عدم بررس تواندیماین مطالعه  هاییتمحدودیکی از 
باشد. اعتقاد بر این است که  کنندگانشرکتاضطراب استفاده از رایانه یا فن آموری 

 گیریاندازهممکن است موجب ایجاد واریانس خطا در  آوریفناضطراب استفاده از 
، 4وابسته در مطالعات مربوط به یادگیری زبان دوم باشد )لویس و آتزرت متغیرهای

تالش بر این بود که هر دو گروه آزمایش و کنترل آموزش برابر  هرچند عالوهبه. (8000
مودل و امکان  یواسطهبهاما این امکان وجود دارد که گروه آزمایش ، کننددریافت 

ه این باشد ک کردهدسترسی به مطالب آموزشی خارج از کالس آموزش بیشتری دریافت 
و روایی درونی مطالعه حاضر را به  کردهابرابر آموزش دریافتی دو گروه را ن تواندیم

دیگری روایی درونی پژوهش حاضر را به مخاطره  متغیرهایممکن است . یندازدبمخاطره 
حصول اطمینان از همگن بودن و  منظوربه توانیمبعدی  هاییبررسبیندازند لذا در 

مهارت  ،زمینهپیش، یزهبالقوه مزاحم مانند انگ متغیرهایبودن دو گروه اثر  مقایسهقابل
ده اضطراب در استفا، خودتنظیمی یهامهارت، تجربه قبلی، و رایانه آوریفناستفاده از 

 قرار داد. موردمطالعهیادگیری فردی را  یهاسبکو همچنین  آوریفناز 
های بعدی با توجه به اهمیت انجام مطالعات برای پژوهش هایشنهادپدر رابطه با 

و همچنین اهمیت این مطالعات در یادگیری زبان  طورکلیبهآموزش  یحوزهتکراری در 
که مطالعات مشابه بعدی با  گرددیمتوصیه ، (8048، 8دوم و زبانشناسی کاربردی )پورته

متفاوت انجام گردد. همچنین عالوه بر درک  یهابافتبیشتر و در  کنندگانشرکتتعداد 
های دیگر زبانی را بررسی مودل بر مهارت اثربخشی توانیمآتی  یهاپژوهشدر ، مطلب
 ژوهشپهای روش توان از طرحمی، های معتبرتردستیابی به داده منظوربه عالوهبهنمود.. 

ای ههای دادههای کمی توسط یافتههای دادهآن یافته موجببهآمیخته استفاده نمود که 
 .گرددیمتبیین  ترواضحکیفی بیشتر و 
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